
Je hebt het volgende nodig om de software-update van Indego te voltooien:

• USB-stick <32GB (met minimaal 512 MB beschikbare ruimte),
• USB OTG-kabel met micro-USB-poort (meegeleverd in de doos),
• Indego 350/400 software-updatebestand (beschikbaar via www.bosch-diy.com/indego)

Deel 1 

• Ga naar www.bosch-diy.com/indego en download het desbetreffende bestand "IN7xxxxx.bin" op een 
USB-stick

• Steek de USB-stick in het juiste uiteinde van de USB OTG-kabel.

Deel 2 (in de tuin)
• Zorg ervoor dat het dockingstation is ingeschakeld en het 

indicatielampje groen is
• Zorg ervoor dat de maaier voor minstens 70% is opgeladen
• Verwijder de maaier van het dockingstation en schroef het deksel van 

de "Data-verbindingspoort" los (de locatie van de poort is te vinden op 
de "Ken je Indego"-pagina van de "Installatiehandleiding")

• Steek de OTG-kabel in de "Data-verbindingspoort" van de maaier en 
plaats deze in het dockingstation

• Controleer of de isolatieschakelaar van de maaier is ingeschakeld en 
of de maaier aan is (druk op het groene vinkje)

• Wacht tot het scherm verandert in (dit duurt maximaal 30 seconden): 
"Wil je updaten van versie xxxxx naar versie xxxxx?”

• Controleer of het versienummer het nummer is waarnaar je wilt 
upgraden en druk op de groene "vink"-knop om het updateproces te 
starten

• Als de maaier niet voldoende is opgeladen, toont het scherm: "De 
maaier start de update zodra deze voldoende is opgeladen". Dit kan 
de start van het updateproces vertragen. Er is echter geen verdere 
actie vereist

• Het proces kan tot 10 minuten duren. Het rode lampje blijft gedurende 
het hele proces knipperen. Het dock-lampje gaat ook op bepaalde 
momenten tijdens het proces aan en uit.

Deel 3
• Als de update van de maaier is voltooid, geeft het scherm 

"Voorbereiden om de maaier opnieuw te starten" weer. De maaier zal 
dan opnieuw opstarten en "Gefeliciteerd! De update is voltooid. 
Verwijder het USB-apparaat”.

• Verwijder de USB OTG-kabel van de maaier
• Plaats het deksel van de "Data-verbindingspoort" terug en schroef het 

vast (als je dit niet doet, loopt je het risico dat er water in het apparaat 
komt en dat het beschadigd raakt)



Information for software version  
7.7 (17326.01251) and newer: 

 With the addition of the MultiArea feature, Indego 

will need to remap the garden. This is due to the 

garden maps being saved in a different way than 

on previous SW versions. 

All relevant information about the new features can be found in the following documents: 

 Installation Guide:  

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/
BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf  

 User manual:  

https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?

 To use MutliArea for separate lawn area, an additional docking station may be necessary,  

(Part number: 0 600 8B0 501 , EAN Code: 3165140 961080). For more information please visit 

www.bosch-garden.com, section Accessories. 

https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://www.bosch-garden.com/media/microsites/indego_s_1/indego_s_doc/manuals_1/BOLGA_18_0710_Indego_Installation_Guide_01_ISOnewspaper26v_web.pdf
https://apps10.bosch-garden.com/manuals/downloads/1599681.pdf?id=1599681&mvId=53087&clId=20



